
 های اصلیاست، که یکی از قدرت قیآسیای شر در اقیانوس آرام در کشوری (، نیپون یا نیهون :日本ژاپنی به) ژاپن الجزایرجمع

 به گزارش ۲۰۱۰تریلیون دالر در سال  ۵/۴۷۴ )است تولید ناخالص داخلی و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر جهان اقتصادی  

 .شوداداره می ی ژاپنقانون اساس که برمبنای استپادشاهی ژاپن یک کشور[ .(۴]المللی پولصندوق بین

است. این همسایه روسیه و کره شمالی ،کره جنوبی ،چین است که با مرزهای آبی با کشورهای آب ژاپن کشوری کامالً محصور شده در

درصد کل  ٫۴٪۵جمله کشور کره را که در آن زمان  خود، از دریایی ، تمامی متصرفات فراسویجنگ جهانی دوم کشور در پایان

تقلیل [ ۷[]۶]،(آمریکا در ایالت کالیفرنیا کیلومتر مربع است )کمتر از ۳۸۷۰۰۰داد، از دست داد. وسعت کنونی ژاپن می کشور را تشکیل

میلیون نفر جمعیت  ۳۵ژاپن با بالغ بر  پایتخت توکیو .است دهمین کشور پرجمعیت جهان میلیون نفر ۱۲۸در حدود  جمعیتی ژاپن با.یافت

 خورشید کنند که به معنی خاستگاهخطاب می« نیپون کوکو»ها کشورشان را ژاپنی.ان استهای جهاز بزرگترین و گرانترین پایتخت

 استکوهستانی داند. ژاپن کشوریپسین می سنگیپارینه در این کشور را از دوران انسان سابقه سکونت شناسیباستان است. مطالعات
کشور .دهدزمین لرزه در ژاپن روی می ۱۵۰۰دهد که ساالنه حدود است، آمار نشان می خیززلزله و بشدت آتشفشانی و بیشتر جزایر آن

میلیارد دالر در سال  ۶۰دفاعی جهان را دارد ) بودجه ژاپن پنجمین[ ۳.]استAPEC  و ۸جی ،۴، جیسازمان ملل متحد ژاپن عضو

 ۶۳۹است ) وارد کننده و ششمین کشور بزرگ( ۲۰۱۰میلیارد دالر در سال  ۷۶۷در جهان ) صادرکننده و چهارمین کشور( ۲۰۱۱

 .(۲۰۱۰میلیارد دالر در سال 

ژاپن بسیار تلخ بود،  جنگید. پایان جنگ جهانی دوم برایم با متفقین میبود و در جنگ جهانی دو متفقین ، ژاپن ازجنگ جهانی اول در

بدون قید و شرط تسلیم شدند. برآیند  ،ناگازاکی و هیروشیما از بمباران اتمی آنها پس از جنگی دراز مدت در اقیانوس آرام، سرانجام پس

را « ویران شده به کلی»ای وحشتناک بود که بسیاری از تحلیلگران در توصیف آن، عبارت اندازه سوز برای ژاپن بهاین جنگ خانمان

به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی  صنعتی ژاپن پس از اشغال توسط آمریکا، با یک برنامه پیگیر توسعه[ ۹.]به کار بردند

پیمانان و شرکای هم همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل شد. این کشور همچنین از بزرگترین ترین اقتصادهای دنیا واز بزرگ

 آسیا است قاره تجاری آمریکا در

که  ایدرصد کل مساحت دن ۰/۳برخوردار است، مساحت آن برابر است با  ییباال اریبس تیکشور ژاپن به نسبت وسعتش از تراکم جمع

 کیگسترده شده و به شکل  یدرجه عرض شمال ۴۵تا ۳۵ نیب یـ جنوب غرب یدر جهت شمال شرق ریاز جزا یابه صورت مجموعه

ً یژاپن تقر وسعت.استمحصور مانده پنژا یایو در ریکب انوسیاق انیکمان در م مربع( و  لومتریک ۳۳۸۰۰۰به اندازه مساحت فنالند ) با

و  کینهم هندوستان،  کی کا،یآمر ستمیب کیکشور ژاپن  یبیبه طور تقر سهیمربع( است. در مقام مقا لومتریک ۴۰۶۰۰۰پاراگوئه ) ای

 .است رانیچهارم ا کی کمتر از یزیو چ ایتانیبرابر بر مین

مناطق گوناگون آن به  یخاطر آب و هوا نیشده است؛ به هم دهیاز شمال به جنوب کش ادیاست که با طول ز یریمجموعه جزا ژاپن

شمال ـ جنوب تا  یبیمحور تقر یژاپن بر رو ریمجمع الجزا چهار فصل در سال است. یدارا زیدارند و ن رتیمغا گریکدیشدت با 

برخوردار است. با وجود  زین یادیز اریبس ییاز تنوع آب و هوا ادیز اریبس یطول یگستردگ لیو به دل استافتهیامتداد  لومتریک ۳۰۰۰

گرم و  اریبس یکه جنوب آن تابستانها یو پربرف دارد، در حال یطوالن سرد و یکشور معتدل است، شمال آن زمستانها یتمام نکهیا

است: ژاپن کامالً در آب محصور شده.باشدیم متریلیم ۱۸۰۰ انهیمتوسط سال وردر ژاپن بط یبارندگ زانیدارد. م یمعتدل یهازمستان

در  یسرانه مصرف ماه نیشتریداشته باشد )ب ینقش مهم یو اقتصاد مردم ژاپن ماه ییغذا میاست که در رژسبب شده انوسیوجود اق

 ییماده غذا نیمهمتر ییایمحصوالت در نکهیا لیحال به دل نیا بااست.  التیش نهیدر زم ایمقام اول دن یرو ژاپن دارا نیاز ا. جهان

بعد از  ییو مواد غذا التیکه اکنون ش یکشور با کمبود و مشکل روبرو است. به طور زیلحاظ ن نیاز ا دهد،یم لیمردم ژاپن را تشک

 نیهستند. ا یعیآب گرم طب یهاچشمه یاغلب دارا پنژا یآتشفشان یهارشته کوه.دهندیم لیژاپن را تشک یاقالم واردات نینفت خام دوم

 دیشد یهازلزله انوسیمجاورت با اق لیاست. به دل یریگرمس دیشد یو توفانها میعظ یاغلب شاهد گردبادها زییکشور در تابستان و پا

 کنند. جادیا یبه نام سونام رانگریو یو جذر و مد میدر آنجا امواج عظ توانندیم یرآبیز

 شهیرهم ینیوجود با زبان چ نیبا ا یاست، ولگرفته ینیلغات را از زبان چ یاریزبان اگرچه بس نیاست. ا «یژاپن»زبان مردم ژاپن 

 توانیرا م یااست، و تنها زبان کره ییآلتا یهاو از خانوادٔه زبان کیاز شاخهٔ ژاپن یزبان ،ینبوده و کامالً متفاوت هستند. زبان ژاپن

 .دانست کیبه آن نزد

 یبه معن یدر زبان ژاپن یدر ژاپن است. هانام جیاز مراسم را یکی السیگ یهاجشن شکوفه ای( 花見 Hanami: ی)به ژاپن یهانام

سفره در  دنیساکورا و با جمع شدن دوستان و بستگان به دور هم و گستران یهاشکوفه ییدر هنگام شکوفا یهانام«. هاستگل دنید»

 شود.یدرختان ساکورا برگزار م ریز
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